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Nossa! Já está 
na hora de 

acordar a Malu!

Maluzinha, 
bom dia! Está na hora 

de acordar pra 
ir à escola, 
meu amor.

Bom dia, Vovó!
 Mas já? 

Que horas são?

Já são 7h! Vamos! 
O café já está na mesa 

e �z o seu bolo preferido... 
Levanta e deixa essa 

preguicinha aí na cama.

ZZZZ...
ZZZZZ...

ZZZZZZ...

& DEVER DE TODOS
A EDUCAÇÃO É UM DIREITO 



nhan 
nhan

Huuummmm, 
já posso sentir 

o cheirinho 
do seu 

bolo daqui!

Vovó, o cheiro 
tava bom... 

Mas o gosto tá muito 
melhor! Que delícia! Feito com todo 

carinho e amor!



O ônibus chegou, 
tá na hora de ir! 

Corre! Corre!
Tchau, Vó!

Tchau, 
Maluzinha! 

Bons estudos! 
Preste atenção 

na aula hein?

Pode deixar, 
Vó!

Bom dia,
 Sra. Malu!

Bom dia, 
Sr. Motorista! 

Hihihi!

Bom dia, 
pessoal!

Bom dia!

ZZZ...

Bom diaaa, 
Rod!

Bom dia, Malu! 
Guardei lugar 

pra você!



Ah, deu pra perceber, é?
Sabe aquele novo vizinho 

lá da minha 
rua que eu te falei?

Obrigada, Rod! 
Você parece que

tá triste... 
Aconteceu algo?

Sei sim! 
O que 

aconteceu

Então... Ele não está 
indo a nenhuma escola... 
Aí eu perguntei o porquê, 
e ele disse que é porque a 

escola é cara e que �car em 
casa brincando era melhor.

Mas, você falou pra ele 
que a escola é de graça? 

E que a gente brinca e 
muito na escola?

Que fazemos amigos e que 
aprendemos um tantão 
de coisas importantes 

pro nosso crescimento? 
Falou, né?

Tem que 
falar pra ele 

que é um direito 
dele! Os adultos 
têm que garantir 
a educação para 

todas as 
crianças.

É assim ó... O governo 
tem que providenciar as 

escolas e os professores. 
Os pais têm que levar 
as crianças à escola. 

E as crianças têm 
que estudar!

Cada um fazendo a 
sua parte, né?

Mais ou menos... Eu falei 
pra ele avisar pros pais dele 

que não paga nada pra vir à nossa 
escola e que aqui dá para 

fazer muitos amigos.



Isso mesmo! E o 
MPF tá sempre 

de olho nas ações 
do governo que 

tratam da nossa 
educação.

E tive mais uma ideia 
pra falar com ele, 

Malu! Vou falar pra 
ele assim ó:

Quanto mais você estuda, 
mais aprende e se desenvolve. 

Igual ao jogo de vídeo game 
que a gente tem que 

vencer as fases.

Chegamos,
turminha!



FIM.

Hahaha! Boa Rod! 
Assim vai �car 

fácil para ele 
entender! 

Ótimo exemplo!

Oi, 
Professor  

Ari!

Oi, 
Professor !

Sejam bem-vindas,
crianças! 

Vamos entrando, 
pois já vamos 

começar à aula.



ESCOLA

Rod! Rod! Rod! Me 
ajuda! Tenho medo 
de avião e amanhã 
a aula será no céu. Como assim, 

Ra�nha?

É que o professor Ari 
disse que a aula de 

amanhã será na 
nuvem! E eu tô...

Não, Ra�nha kkkk... 
Calma, respira! 

Se chama Escola na Nuvem, 
mas isso não quer dizer que 

você vá precisar voar.

“Viajou” mesmo! 
E nem foi de avião. 

FIM.

É mais ou menos assim ó...
Se chama Escola na Nuvem 

porque quando a gente assiste 
à aula pela internet nossos 

computadores �cam

conectados com os 
satélites que �cam láááá 
em cima, no ar, formando 
uma rede, assim temos 

acesso sem nem sair 
de casa.

Ahhhh, sim! 
Kkkkk 

Agora entendi! 
Viajei, né?

ESCOLA



PASSATEMP
O Rod quer muito que o seu vizinho volte à escola. E, como descobriu 
que ele adora aventuras, resolveu fazer um super labirinto, cujo 
caminho o levará para o melhor "jogo da vida": a escola!!!
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